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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№42 (757) 27.10.2021 - 02.11.2021  

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27

Требуется

096-626-04-02
099-742-21-27

ПОВАР
в кейтеринговую

компанию
в Центре
гр./р.: 3/3

В детский сад в центре

требуется

096-626-04-02
099-742-21-27

ПОВАР

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн.

ІДС Аква Сервіс

Запрошуємо
на роботу

ВОД ЯI

з/п 12 000 грн.

067-321-96-95

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн

ІДС Аква Сервіс
Запрошуємо

на роботу

ВОД ЯI

з/п в д 1 00 грнi 3 5

067- - -9217 66 7

050-453-41-52

Производственному предприятию требуются:

Район работы: ж/м Приднепровск

Штамповщик
Кладовщик
Рабочий
Оператор на производство

Учетчик
Штабелировщик
Стропальщики

на производство

Район работы: 12 квартал

Машинист козлового крана

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуется:

Водитель кат.Е
на самосвал DAF

Организация примет на постоянную работу:

Тел. 067-633- -52 40

Токаря-расточника з/п от 15000 грн.

Фрезеровщика
з/п от 15000 грн.

Слесаря по ремонту

станочного оборудования
з/п от 15000 грн.

Сварщика
з/п от 15000 грн.

ГРУЗЧИКИ

тел. 096-002-01-10

гр/р: пн.-пт., с 9.00 до 18.00
м/р: р-он 12 квартала (автобазар)

ул. Героев Сталинграда 152 А

з/п 11000 грн.

На мебельный склад
требуются

Звоните: 067-552-33-46, Влада

ÊÀÑÑÈÐÛ È ÁÓÔÅÒ×ÈÊÈ

В столовую требуются:

ÏÎÂÀÐÀ ìÿñíîãî è
ãîðÿ÷åãî öåõà

Óñëîâèÿ:
- áåñïëàòíîå ïèòàíèå
- âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö

5/2 с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 7:00
ЗП 6200 грн (на руки)

5/2 с 6:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 7:00
ЗП 8100 - 9200 грн (на руки)

Левый берег, ул.Каштановая, 35 (Интерпайп НТЗ)

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

(под план для работы в такси)
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай

СТО приглашает на работу

АВТОСЛЕСАРЯ
с о/р

График работы:
пн-пт, с 9:00 до 18:00

суббота - с 9:00 до 14:00
з/п договорная

р-н работы: ул. Калиновая

066-218-31-40

068-017-02-79 (067) - -809 19 35

по укладке плитки
БРИГАДА

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

ПРЕДПРИЯТИЮ СТРЕБУЮТ Я:

САНТЕХНИКИ
пунктуальные, ответственные,

возможна работа
для пенсионера,

гибкий график работы

полуавтомат

о/р не менее 2-х лет
график работы: с 7.00 до 18.00
цеховые условия

067-839-12-74
067-565-27-55

сборщик МК
СВАРЩИК-

Оплата
понедельная:

от грн./нед.4000р-н завода им. Бабушкина

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Повний соцпакет. П'ятиденка
Доставка автобусом з проспекту Правди.

Місце роботи: Лівий берег

Тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 066-979-63-50

Інженера
і постачання

охорони праці

з

Інженера
з

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Слюсаря

Слюсар КВП

з ремонту

верстатного та кранового

обладнання

Механ каi -

енергетика

Слюсаря з ремонту

компресор в

турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальник

Машин

а

іста

миючої машини

Машиніста крану

Водія

Запрошуємо
до новенького магазину

Адреса: пр. Д. Яворницького, 106

Продавця-
консультанта
Кухаря-універсала
Вантажника
Прибиральника

0 800-30-13-31
096-110-42-62

График 2/2 с 12:00 до 22:00 или
с 8:00 до 20:00

з/п 35 грн. в час (чистыми)
6000-6500 грн.

ХОЗЯЮШКА

(067)638-30-88,Татьяна

находимся в ТЦ Аполло
3 этаж, ул. Титова, 36

ТЦ Пассаж, 5 этаж

в ресторан

В ресторан
The Loft gastropub

Мебельному предприятию требуются:

Швеи
Мебельщики
Грузчики
Операторы
станков

(067)405-53-16, (067)344-8470

М/р: низ пр.Поля или р-н ДМЗ
Есть доставка для иногородних

З/п 12000-25000 грн.
официальное оформление

êîìïëåêòîâùèêè
з/п 15 000 грн.

Предприятию требуются

Место работы: Левый берег,
ж/м Фрунзенский

067-632-94-99 вайбер
066-115-60-65, Мария

Ã -ÐÓÇ×ÈÊÈ

ñáîðùèê
з/п 15 000 грн.

Ñ -ÒÎËßÐ
з/п 18 000 грн.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
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Ученик обвальщика, в мясной ма-
газин, ответственные, з/п от 10000 
до 19000 грн., более детально з/п 
обсуждается при собеседовании в 
зависимости от профессиональных 
данных, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-73

Чертёжник, возможно обучение, 
фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ШВЕИ, в сапожный цех, з/п высо-
кая от 20 000 до 45 000 грн./мес., 
г. Днепр, район ул. Строителей, 12 
квартал, без опыта, берем на обу-
чение, звонить: +38(098)159-49-03 
, Роман

01

Главный энергетик-электрик, з/п 
высокая, фабрике столярных изде-
лий, позвонить: +38(067)565-04-61 
, +38(067)485-52-88

Начальник ОТК, с опытом работы, 
мебельное производство, место 
работы: Левый берег, позвонить: 
+38(098)007-18-85 , +38(068)312-
93-68

19

Адміністративна робота. Офіс. 
Прийом дзвінків. Дохід до 15 тис. 
грн. + премії, т.066-558-64-48, 068-
982-48-50

ЗАКРОЙЩИКИ, в сапожный цех, 
з/п высокая от 20 000 до 45 000 грн./
мес., г. Днепр, район ул. Строите-
лей, 12 квартал, без опыта, берем 
на обучение, звонить: +38(098)159-
49-03 , Роман

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ на нп/а, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Комплектовщик, з/п высокая, 
о/р желателен, возможно обу-
чение, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

Конструктор, возможно обуче-
ние, фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ЛИВАРНИКИ ПЛАСТМАС, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Автослюсар
історобиТ

Формувальник т стаи i
Укладальники
Пекар
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

з/п грн.
оплата своевременно, без задержек
место работы: левый берег

15000-18000

(073)407-08-07, (096)284-46-94, (095)638-90-05

ремонтники
деревянных поддонов

Сборщики-

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики
Оператор
прессовочной
машины

Потрібні на роботу
вул. Глинки, 2, ТЦ «Мост Сіті»

Кухарі
відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі

0 - - -67 201 78 78

066-869-34-11

До нового магазину

Предприятию пищевой
промышленности требуются

сотрудники следующих
специальностей:

Оплата высокая, район аэропорта

Тел. (056)377-82-87
(067)563-77-75

Чистка/
обработка/
сортировка рыбы
Порезка филе
Разнорабочие

Предприятию требуются:

( )096 730-94-23
( )067 791-93-45

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ПРЕСОВЩИК

РАБОЧИЙ
на линию

ГРУЗЧИКИ

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

потрібні з досвідом роботи:

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

МЕНЕДЖЕР

планово-розподільних
ПРП( )

зі збуту

МАЙСТЕР

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР
з ремонту технологічного
обладнання

В связи с расширением
на производство в цех легких

металлоконструкций требуются:

067-524-33-80 Валентина

График работы: с 8.00 до 18.00
Официальное оформление. Район работы:

пр-т Мазепы (Петровского), ул. Орловская, 21

Сварщик

Слесарь-сборщик
на полуавтомат

металлоконструкция
( )гибочный станок, гильотина

Гибщик резчик( )

Комплектовщик

гр/р: пятидневка

Пекарне «Р дна »і паляниця
требуются:

Электрик
Грузчик

067-904-22-83
050-714-27-09

Звонить с 9.00 до 16.00

з/п высокая, о/р желателен,
возможно обучение

Пекарь-
формовщик

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

Деталі за номером тел. (067)507-94-95 067 3 80-23, ( )22 -

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Потрібні

0 - - -5850 320 54
093-911-30-14

Водії
кат. Е

Предпочтение
пенсионерам

067-630-90-40

ТОКАРЬ
на ДИП-300

ФРЕЗЕРОВЩИК
6Р13

На производственное
предприятие требуются:

Работа спокойная,

оплата достойная

Мебельному предприятию требуются:

Швеи
Мебельщики
Грузчики
Операторы
станков

(067)405-53-16, (067)344-8470

М/р: низ пр.Поля или р-н ДМЗ
Есть доставка для иногородних

З/п 12000-25000 грн.
официальное оформление

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, можливо БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефонувати: 
+38(067)405-57-34 , +38(067)405-
62-18

Пекарь-формовщик, з/п высо-
кая, о/р желателен, возможно обу-
чение, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

ПОВАР шаурмы, вакансии от-
крыты в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплотность, 
вежливость! Можно без опыта, обу-
чаем! Левый берег! Стабильная 
высокая заработная плата! Позво-
нить: +38(063)860-66-19

Работа студентам, з/п от 6000 грн., 
свободный график, карьерный 
рост, срочно!, 5 вакантных мест, 
Евгений Анатольевич, позвонить: 
+38(056)789-08-03 , +38(063)841-
54-99 , +38(050)903-79-83

РІЗНОРОБОЧИЙ, можливо БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефонувати: 
+38(067)405-57-34 , +38(067)405-
62-18

САПОЖНИКИ, в сапожный цех, з/п 
высокая от 20 000 до 45 000 грн./
мес., г. Днепр, район ул. Строите-
лей, 12 квартал, без опыта, берем 
на обучение, звонить: +38(098)159-
49-03 , Роман

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ 
РОБІТ, можливо БЕЗ ДОСВІДУ РО-
БОТИ, з подальшим навчанням, за-
телефонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

02

Інженер з охорони праці, соці-
альний пакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Інженер з постачання, соціальний 
пакет, п’ятиденка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, місце ро-
боти – Лівий берег, телефонувати: 
+38(056)794-34-10 , +38(068)689-
54-22 , +38(066)979-63-50

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

ІНЖЕНЕР-конструктор, місце 
роботи: смт Самарівка, дзвони-
ти пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за тел.: 
+38(0562)36-06-18 , +38(067)522-
26-47

Конструктор, возможно обуче-
ние, фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

Учетчик на производство, про-
изводственному предприятию, ра-
йон работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Чертёжник, возможно обучение, 
фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

03

ОФИС-МЕНЕДЖЕР СО ЗНАНИЕМ 
1с, позвонить: +38(099)094-43-56

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА, позво-
нить: +38(099)094-43-56

08

Національна аптечна мережа у 
зв’язку з відкриттям нової апте-
ки запрошує на постійну роботу 
провізорів, фармацевтів, адмі-
ністраторів з товару. Офіційне 
працевлаштування, високий рі-
вень зарплати, повний соцпакет, 
зателефонувати: 080-050-88-48 , 
+38(050)323-58-15 , Марьяна

Національна аптечна мережа у 
зв’язку з розширенням штату за-
прошує на постійну роботу про-
візорів, фармацевтів. Офіційне 
працевлаштування, високий рі-
вень зарплати, повний соцпакет, 
зателефонувати: 080-050-88-48 , 
+38(067)567-65-11 , +38(050)423-
76-75 , Юлія.

Співробітник для проведення 
екскурсій у музеї цікавої науки. 
Можливість підробітку для вчителів 
природничих наук, в т.ч. для пенсі-
онерів, бажаючих пробудити у діт-
лахів цікавість до пізнавання світу 
в ігровій формі, т.050-604-01-40

10

Адміністративна робота в офісі 
(3-4 години на день). Дохід до 520 
грн. на день. Щотижнева оплата, 
т.050-085-11-78

Агентство недвижимости набира-
ет штат сотрудников, з/п от 20000 
грн., опыт работы не обязателен, 
обучение, карьерный рост, график 
работы гибкий, Срочно!, 5 мест, 
позвонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , +38(050)903-
79-83 , Евгений Анатольевич.

Возьму на работу! Ответствен-
ную, обучаемую, амбициозную де-
вушку в бизнес. Можно без опыта. 
До 18 тыс. грн, т.097-340-37-24, 
050-626-94-32, Елена Юрьевна

МЕНЕДЖЕР зі збуту, місце робо-
ти: смт Самарівка, дзвонити пн.-пт. 
з 9.00 до 18.00 за тел.: +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

ОФИС-МЕНЕДЖЕР СО ЗНАНИЕМ 
1с, позвонить: +38(099)094-43-56

Шукаю собі помічника офіс, т.095-
169-35-76, 068-379-16-78
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Звичайна робота (можливо підро-
біток) 3-4 години на день. Дохід до 
500 грн. на день, т. 096-259-07-76

Касир, р-н Донецького шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-12

Касир, вул. Калинова, 9а, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

Касир, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

Касир, Донецьке шосе, зателефо-
нувати: +38(066)103-10-12

На производство
требуется

050-184-23-00, Виктор
095-420-86-36, Артем

З/П - % от заказа
район работы - ж/м Фрунзенский

ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕННОЙ
ПОРОДОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СТОЛЯР

Требуется

ГРУЗЧИК
заработная плата

график 2/2
ул. Байкальская 9/21

от 00 до 10000 грн.85

095 -34-282-73

СРОЧНО!

ТОКАРЬ

з/п грн.16000-18000
Оплата сдельная, своевременная

р-н работы: Правый берег

095-027-80-88
067-882-90-34

Александр Викторович

ФРЕЗЕРОВЩИК

На СТО требуется

056-233-56-30

056-372-02-63

АВТОСЛЕСАРЬ

050-342-34-56

с опытом работы

Требуются

ОПЕРАТОРЫ

з/п высокая
официальное трудоустройство

р-н Аэропорта

067-566-88-14
Олег Борисович

станков с ЧПУ
(металлообработка)

Касир, пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 
4), зателефонувати: +38(066)108-
81-78

Касир, пр. Миру, 61А, зателефону-
вати: +38(066)103-10-12

Касир, р-н Парус-Комунар, зателе-
фонувати: +38(067)622-78-78

Касир, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Касири, вул. Глінки,2, ТЦ «Мост 
Сіті», до нового магазину, зате-
лефонувати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Касири, вул. О. Поля,11, ТЦ 
«Меріада», до нового магазину, за-
телефонувати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Касири, вул. Панікахи, 15, зателе-
фонувати: +38(066)112-86-65

Касир-оцінювач, в ломбард, з/п 
13 500-16 000 грн., р-н роботи: м. 
Дніпро, знання ПК обов’язкове, 
графік роботи: подобовий (1/2), 
денний (2/2), зателефонувати: 
+38(096)960-15-15 , +38(096)461-
81-69

Кассиры и буфетчики в столо-
вую. Левый берег, ул. Каштановая, 
35, находимся на территории за-
вода Интерпайп НТЗ. График 5/2 
с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 
7:00. Условия: Бесплатное пита-
ние; Выплата ЗП 2 раза в месяц. 
ЗП 6200 грн. (чистыми), звоните 
+38(067)552-33-46 , Влада

Продавець гастрономії, 12 квар-
тал, вул. Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

Продавець, 12 квартал, вул. Крото-
ва, зателефонувати: +38(068)583-
77-97

Продавець, вул. 20 років Перемо-
ги, 43Д (Придніпровськ), зателефо-
нувати: +38(093)145-22-87

Продавець, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(066)103-10-12

Продавець, вул. Набережна Пере-
моги, 56А, вул. Урицького, 6А, зате-
лефонувати: +38(095)832-30-08

Продавець, вул. Панікахи, 15, за-
телефонувати: +38(066)112-86-65

Продавець, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(099)508-32-38

Продавець, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-12

Продавець, пр. Героїв, 2 (ж/м 
Перемога, 4), зателефонувати: 
+38(066)108-81-78

Продавець, пр. Миру, 61А, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

Продавець, р-н Парус-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-78-
78

Продавець, р-н пр. Гагаріна, ТЦ 
«Нагорний», зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Продавець, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Продавець-касир, вул. Акінфієва, 
9, р-он парку Шевченка, зателефо-
нувати: +38(099)429-77-92

Продавець-консультант, Запро-
шуємо до новенького магазину! 
Адреса: пр. Д. Яворницького, 106, 
зателефонувати: 0 800-30-13-31 , 
+38(096)110-42-62

Продавець-консультант, пр. 
Героїв, 11, зателефонувати: 
+38(063)198-68-90

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, пр. 
Д. Яворницького, 106,  зателефону-
вати: +38(099)429-77-92

Продавець-консультант, Січес-
лавська набережна, 33, зателефо-
нувати: +38(063) 198-68-90

Продавці, вул. Глінки,2, ТЦ «Мост 
Сіті», до нового магазину, зате-
лефонувати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Продавці, вул. О. Поля,11, ТЦ 
«Меріада», до нового магазину, за-
телефонувати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Продавці-консультанти, на по-
стійну роботу у мережу магазинів 
«Аврора» (промислова група), 
гнучкий графік, офіційне працев-
лаштування, своєчасна заробітна 
плата, Місце роботи : Р-н Автовок-
залу, Р-н Залізничного Вокзалу, Р-н 
Косіора, 12 квартал, Р-н Правди, за-
телефонувати: +38(093)170-75-58 , 
+38(066)170-94-58 , +38(067)617-
07-58

Робота, підробіток, офіс. Дохід 
до 450 грн в день, т.098-408-47-79, 
066-334-31-14

Старший продавець, 12 квартал, 
вул. Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

Старший продавець, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Придніпровськ), за-
телефонувати: +38(093)145-22-87

Торговые агенты в крупную ком-
панию, з/п от 8000 грн., карьер-
ный рост, гибкий график, Срочно!, 
позвонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений Ана-
тольевич.
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ГРУЗЧИКИ на склады, по ул. Ви-
нокурова (левый берег), по ул. 
Юдина (правый берег),  позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

Заведующий производством, в 
школы и сады города, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

Кассиры и буфетчики в столо-
вую. Левый берег, ул. Каштановая, 
35, находимся на территории за-
вода Интерпайп НТЗ. График 5/2 
с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 
7:00. Условия: Бесплатное пита-
ние; Выплата ЗП 2 раза в месяц. 
ЗП 6200 грн. (чистыми), звоните 
+38(067)552-33-46 , Влада

Кондитери, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

Кухар відкритої кухні, вул. Глінки, 
2, ТЦ «Мост Сіті», до нового магази-
ну, зателефонувати: +38(067)201-
78-78 , +38(066)869-34-11

Кухар відкритої кухні, вул. О. 
Поля,11, ТЦ «Меріада», до но-
вого магазину, зателефонувати: 
+38(050)957-69-08 , +38(067)136-
77-47

Кухар, 12 квартал, вул. Кротова, 
зателефонувати: +38(068)583-77-
97

Кухар, вул. Набережна Перемоги, 
56А, вул. Урицького, 6А, зателефо-
нувати: +38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

Кухар, Донецьке шосе, зателефо-
нувати: +38(066)103-10-12

Кухар, пр. Миру, 61А, зателефону-
вати: +38(066)103-10-12

Кухар, пр-т Гагаріна, 117, зателе-
фонувати: +38(099)027-29-20

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
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Можно без опыта,

обучаем!
Левый берег!Стабильная высокаязаработная плата!

ПОВАР
шаурмы

На постоянную работу требуется

Вакансии открыты в день и в ночь.
График работы: 2/2, 3/3

Требования: ответственность, чистоплотность,
вежливость! 063-860-66-19

Кузнец
Слесар -инструментальщик
Подсобн рабоч
Сборщик деталей
Водител погрузчика

а
я а

ого его
а

я

Компани ООО НПП «РИЧ»я
приглашает на работу:

Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00

ОПЛАТА ): два раза в месяц (аванс, зарплата
АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 9

(0 ) - -67 534 39 37по тел.

(пр. , 1 )Д. Яворницького 06

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

�ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

І�КУХАРЯ-УН ВЕРСАЛА
ВАНТАЖНИК В� І

ЭКСПЕДИТОР

автомобиль 2 тонны
-(максимальная цельно

металлическая будка)

З/ : т 33 000 грн.П о

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

со своим
грузовым автомобилем

099-447-75-54
067-560-20-60

ВОДИТЕЛЬ-
Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Юлія

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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ÐÎÁÎÒÀ
Повара мясного и горячего 
цеха, в столовую. Левый берег, 
ул. Каштановая, 35, находимся на 
территории завода Интерпайп НТЗ. 
График 5/2 с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 
7:00 до 7:00. Условия: Бесплатное 
питание; Выплата ЗП 2 раза в ме-
сяц. ЗП 9200 грн. (чистыми), звони-
те +38(067)552-33-46 , Влада

Повара, позвонить: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Помощник повара, позвонить: 
+38(067)565-04-61 , +38(067)485-
52-88

Порезка филе, оплата высо-
кая, район аэропорта, позвонить: 
+38(056)377-82-87 , +38(067)563-
77-75

Разнорабочие, оплата высо-
кая, район аэропорта, позвонить: 
+38(056)377-82-87 , +38(067)563-
77-75

Тістороби, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

Формувальники тiста, зателе-
фонувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Хозяюшка в ресторан, график 2/2 
с 12 до 22 или с 8 до 20, з/п 35 грн. 
в час (чистыми), 6000-6500 грн. 
Находимся: в ТЦ Аполло, 3 этаж, 
ул. Титова, 36; ТЦ Пассаж, 5 этаж, 
позвонить: +38(067)638-30-88 , Та-
тьяна 

Чистка/обработка/сортировка 
рыбы, оплата высокая, район 
аэропорта, позвонить: +38(056)377-
82-87 , +38(067)563-77-75
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Кладовщик, производственному 
предприятию, район работы: 12 
квартал, позвонить: +38(050)453-
41-52

Комірник, пр. Героїв, 11, зателефо-
нувати: +38(063)198-68-90
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Автомойщик, с о/р, з/п сдельная, 
позвонить: +38(050)190-50-24

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы, 
на СТО, позвонить: +38(056233-
56-30 , +38(056)372-02-63 , 
+38(050)342-34-56

АВТОСЛЕСАРЬ, на СТО, с о/р, гра-
фик работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00 
суббота - с 9:00 до 14:00, з/п дого-
ворная, р-н работы: ул. Калиновая, 
позвонить: +38(066)218-31-40 , 
+38(068)017-02-79

Автослюсар, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

Водiї кат.ВС, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 т, з/п 20 
000-50 000 грн., зателефонувати: 
+38(067)240-14-18

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, м/р: с. 
Партизанское, Днепровский район, 
доставка транспортом предпри-
ятия, позвонить: +38(096)730-94-23 
, +38(067) 791-93-45

Водитель погрузчика, ОПЛАТА: 
два раза в месяц (аванс, зарпла-
та), АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 
9, обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

Кухар, р-н Парус-Комунар, зателе-
фонувати: +38(067)622-78-78

Кухар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ 
«Нагорний», зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Кухар, Січеславська набережна, 
33, зателефонувати: +38(063) 198-
68-90

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Кухар-м’яса, р-н Парус-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-78-
78

Кухар-універсал, Запрошуємо до 
новенького магазину! Адреса: пр. 
Д. Яворницького, 106, зателефону-
вати: 0 800-30-13-31 , +38(096)110-
42-62

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, пр. Д. Явор-
ницького, 106,  зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Кухонные работники, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

Обвальник, 12 квартал, вул. Крото-
ва, зателефонувати: +38(068)583-
77-97

Обвальщик, в мясной магазин, 
ответственные, з/п от 10000 до 
19000 грн., более детально з/п об-
суждается при собеседовании в за-
висимости от профессиональных 
данных, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-73

Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он пар-
ку Шевченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

Пекар, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

Пекар, пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 
4), зателефонувати: +38(066)108-
81-78

Пекар, пр-т Гагаріна, 117, зателе-
фонувати: +38(099)027-29-20

Пекар, р-н Парус-Комунар, зателе-
фонувати: +38(067)622-78-78

Пекар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ 
«Нагорний», зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Пекар, Січеславська набережна, 
33, зателефонувати: +38(063) 198-
68-90

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Пекарі, вул. Глінки,2, ТЦ «Мост 
Сіті», до нового магазину, зате-
лефонувати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Пекарі, вул. О. Поля,11, ТЦ «Меріа-
да», до нового магазину, зателе-
фонувати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Пекарь-формовщик, з/п высо-
кая, о/р желателен, возможно обу-
чение, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

Піцейола, вул. О. Поля,11, ТЦ 
«Меріада», до нового магазину, за-
телефонувати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

ПОВАР шаурмы, вакансии от-
крыты в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплотность, 
вежливость! Можно без опыта, обу-
чаем! Левый берег! Стабильная 
высокая заработная плата! Позво-
нить: +38(063)860-66-19

Повар, в кейтеринговую компанию, 
в Центре, гр./р.: 3/3, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

Водитель, кат. ВС, м/р: пр. Богда-
на Хмельницкого, 222, позвонить: 
+38(098)532-28-58

Водитель, кат.Е на самосвал DAF, 
з/п от 20000 грн., база находится 
на Левом берегу, звонить строго 
пн.-пт. с 9.00 до 17.00 тел. 098-970-
94-05

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, со 
своим грузовым автомобилем, 
автомобиль 2 тонны (макси-
мальная цельно-металлическая 
будка), м/р: ул. Байкальская, 4, 
З/П: от 33 000 грн., официаль-
ное оформление, позвонить: 
+38(099)447-75-54 , +38(067)560-
20-60

Водії, кат. Е, зателефонувати: 
+38(050)320-54-58 , +38(093)911-
30-14

Водій категорії Е. Досвід ро-
боти на вантажному авто 20 Т, 
закордонний паспорт. Вимоги: 
пунктуальність, старанність, без 
шкідливих звичок. Деталі по те-
лефону +38(063)796-64-69

Водій, кат. В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», місце 
роботи - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Водій-далекобійник. Без шкід-
ливих звичок, чесний, поряд-
ний. Досвід роботи на груз. 
DAF, Scania, причепи-тенти 
(штора), двадцятки. Повна зай-
нятість, по Україні. Достойна З/П, 
+38(095)286-51-99 , пн-птн 8:00-
16:00, Ірина.

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ 
(под план для работы в такси), 
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай, 
позвонить: +38(067)632-62-54

15

Гибщик (резчик), график работы: с 
8.00 до 18.00, официальное оформ-
ление, район работы: пр-т Мазепы 
(Петровского), ул. Орловская, 21, 
позвонить: +38(067)524-33-80 , Ва-
лентина

Водитель погрузчика, ОПЛАТА: 
два раза в месяц (аванс, зарпла-
та), АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 
9, обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

Волочильник дроту, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

Гальваник, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, 
зателефонувати: +38(0562)33-67-
01 , +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ 
МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), терміно-
во, кондитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зате-
лефонувати: +38(050)489-77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕ-
ЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), 
терміново, кондитерському підпри-
ємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 
4, зателефонувати: +38(050)489-
77-93

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з досвідом 
роботи, місце роботи: смт Самарів-
ка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 36-06-
18, +38(067)522-26-47

Електрики, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -6 112 86 65

Касира
Продавця
Вантажника

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ
ВАНТАЖНИКА
КАСИРА

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi
і(Придн провськ)

0 3-145-22 879 -

Старшого
продавця

Вантажника

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -66 103 10 12

вул. Калинова, 9А

Запрошуємо на роботу:

0 - - -68 583 77 97

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал, вул. Кротова

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

ОХОРОНЦ ВІ
� чоловіки/жінки від до років20 50
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

Фабрике столярных изделий
требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК-
ЭЛЕКТРИК

КОНСТРУКТОР
возможно обучение

ЧЕРТЕЖНИК

067-565-04-61
067-485-52-88

МАЛЯР
ШЛИФОВЩИКИ

возможно обучение

з/п высокая

ПОМОЩНИК ПОВАРА

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на п/а

ОПЕРАТОРИ ЧПУ

ЛИВАРНИКИ
ПЛАСТМАС

СЛЮСАР
І ІМЕХАНОЗБ РНИХ РОБ Т

РІЗНОРОБОЧИЙ

067-405-57-34
067-405-62-18

Можливо
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ,

з подальшим навчанням

РОБОТА

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 13 500-16 000 грн.

096-461-81-69

р-н роботи: м. Дніпро
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ÐÎÁÎÒÀ
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИ-
ЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
(БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), терміново, 
кондитерському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателе-
фонувати: +38(050)489-77-93

Підприємству на постійну робо-
ту потрібен слюсар-зварюваль-
ник. Дзвонити в робочий час. 
тел: +38(098)134-23-37

Підприємству на постійну робо-
ту потрібен токар. Дзвонити в 
робочий час. тел: +38(098)134-
23-37

Подсобный рабочий, ОПЛАТА: 
два раза в месяц (аванс, зарпла-
та), АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 
9, обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

ПРЕСОВЩИК, м/р: с. Партизан-
ское, Днепровский район, доставка 
транспортом предприятия, позво-
нить: +38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. Пар-
тизанское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067) 791-93-45

Рабочий, производственному 
предприятию, район работы: 12 
квартал, позвонить: +38(050)453-
41-52

РІЗНОРОБ на виробництво, з 
досвідом роботи, місце роботи: 
смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефонувати: 
+38(0562) 36-06-18, +38(067)522-
26-47

Робітники на виробництво ме-
тизів. Чоловіки/жінки, у т.ч. з 
вищою освітою. ЗП до 1000 
грн./день. Виробництво розта-
шовано на лівому березі. Тел. 
+38(067)633 -32-97

Робота або підробіток. Потрібен 
помічник. Гідна оплата, т.050-363-
43-87, 067-201-65-98

Сантехники, пунктуальные, ответ-
ственные, возможна работа для 
пенсионера, гибкий график работы, 
позвонить: +38(067)809-19-35

САПОЖНИКИ, в сапожный цех, з/п 
высокая от 20 000 до 45 000 грн./
мес., г. Днепр, район ул. Строите-
лей, 12 квартал, без опыта, берем 
на обучение, зателефонувати: 
+38(098)159-49-03 , Роман

Сборщик деталей, ОПЛАТА: два 
раза в месяц (аванс, зарплата), 
АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 9, 
обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

Сварщик на полуавтомат, гра-
фик работы: с 8.00 до 18.00, офи-
циальное оформление, район 
работы: пр-т Мазепы (Петровско-
го), ул. Орловская, 21, позвонить: 
+38(067)524-33-80 , Валентина

Сварщик, с опытом работы, позво-
нить: +38(067)633-61-06

Сварщика, з/п от 15000 грн., позво-
нить: +38(067)633-52-40

СВАРЩИК-сборщик МК, полуав-
томат, р-н завода им. Бабушкина, 
оплата понедельная: от 4000 грн./
нед., о/р не менее 2-х лет, график 
работы: с 7.00 до 18.00, цеховые 
условия, позвонить: +38(067)839-
12-74 , +38(067)565-27-55

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ 
дерев’яних піддонів, з/п 15000-
18000 грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лівий бе-
рег, зателефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Скрутчик дроту, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

Електроерозіоніст відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

Електро-монтер, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

Електромонтер, повний соціаль-
ний пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Електромонтери, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту тех-
нологічного обладнання, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту 
технологічного обладнання, міс-
це роботи: смт Самарівка, дзвони-
ти пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за тел.: 
+38(0562)36-06-18 , +38(067)522-
26-47

ЗАКРОЙЩИКИ, в сапожный цех, 
з/п высокая от 20 000 до 45 000 
грн./мес., г. Днепр, район ул. Строи-
телей, 12 квартал, без опыта, бе-
рем на обучение, зателефонувати: 
+38(098)159-49-03 , Роман

Зварювальник, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», місце 
роботи - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ на нп/а, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Комплектовщик, з/п высокая, 
о/р желателен, возможно обу-
чение, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

Кузнец, ОПЛАТА: два раза в месяц 
(аванс, зарплата), АДРЕС: г. Днепр, 
ул. Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

ЛИВАРНИКИ ПЛАСТМАС, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

МАЙСТЕР планово-розподіль-
них питань (ПРП), місце роботи: 
смт Самарівка, дзвонити пн.-пт. з 
9.00 до 18.00 за тел.: +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

Маляр, фабрике столярных изде-
лий, позвонить: +38(067)565-04-61 
, +38(067)485-52-88

Машинист козлового крана, про-
изводственному предприятию, ра-
йон работы: ж/м Придепровск, по-
звонить: +38(050)453-41-52

Машинист моющей машины, пов-
ний соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Машинист крана, повний соціаль-
ний пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Водитель, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, місце ро-
боти – Лівий берег, телефонувати: 
+38(056)794-34-10 , +38(068)689-
54-22 , +38(066)979-63-50

Машиніст тепловозу, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Мебельщики, мебельному пред-
приятию, м/р: низ пр.Поля или р-н 
ДМЗ, есть доставка для иногород-
них, з/п 12000-25000 грн., офи-
циальное оформление, позвонить: 
+38( 067)405-53-16 , +38(067)344-
8470

Механік-енергетик, повний соці-
альний пакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

НАПОЛНИТЕЛЬ баллонов про-
мышленными газами, на производ-
ственную базу, полная занятость, 
з/п договорная, м/р: р-н аэропорта 
(военный городок Аэродром), обра-
щаться с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни по тел.: +38(097)568-18-90 , 
+38(067)567-84-79

ОБРОБЛЮВАЧ (зачисник) мета-
лів, з досвідом роботи, місце робо-
ти: смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефонувати: 
+38(0562) 36-06-18, +38(067)522-
26-47

Оператор екструдера, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

Оператор на производство, про-
изводственному предприятию, ра-
йон работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Оператор прессовочной ма-
шины, м/р: пр. Богдана Хмель-
ницкого, 222, позвонить: 
+38(098)532-28-58

Оператори верстатів з ПУ, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, можливо БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефонувати: 
+38(067)405-57-34 , +38(067)405-
62-18

Операторы производственной 
линии, график работы: 2 день/2 
ночь, 4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

ОПЕРАТОРЫ станков с ЧПУ, 
металлообработка, з/п высо-
кая, официальное трудоустрой-
ство, р-н Аэропорта, позвонить: 
+38(067)566-88-14 , Олег Борисо-
вич

Операторы станков, мебельному 
предприятию, м/р: низ пр.Поля или 
р-н ДМЗ, есть доставка для иного-
родних, з/п 12000-25000 грн., офи-
циальное оформление, позвонить: 
+38( 067)405-53-16 , +38(067)344-
84-70

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Продавця-касира
Вантажника

Пекаря

Запрошуємо на роботу
пр. Геро в (ж/м Перемога, 4ї , 2 )

0 - -( )66 108 81 78

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

Потрібні на роботу
вул О. Поля 1, ТЦ «Меріада». , 1

050-957-69-08

067-136-77-47

відкритої кухні
Кухарі

Піцейола
Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

(пр. Героїв, 11,)

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

�КОМІРНИКА
ПРОДАВЦЯ-

КОНСУЛЬТАНТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

�

�

Н постійну роботуа
у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна плата

Місце роботи : Р-н Автовокзал,
Р-н Зал Вокзал, Р-н Касіора ,

12 квартал , Р-н Правда

i

консультанти

Тел. 093-170-75-58
066-170-94-58 067-617-07-58,

Охоронники
торгового залу

Продавці-
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Слесари-ремонтники, график ра-
боты: 2 день/2 ночь, 4 выходных, 
позвонить: +38(067)569-76-34

Слесарь трубопровода и МК, поз-
вонить: +38(067)633-61-06

Слесарь-инструментальщик , 
ОПЛАТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. Ми-
чурина, 9, обращаться в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по тел. +38(067) 
534-39-37

Слесарь-сборщик металлокон-
струкций (гибочный станок, ги-
льотина) , график работы: с 8.00 
до 18.00, официальное оформле-
ние, район работы: пр-т Мазепы 
(Петровского), ул. Орловская, 21, 
позвонить: +38(067)524-33-80 , Ва-
лентина

Слесаря по ремонту станочного 
оборудования, з/п от 15000 грн., 
позвонить: +38(067)633-52-40

Слюсар з ремонту компресорів 
і турбокомпресорів, повний соці-
альний пакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Слюсар з ремонту верстатного та 
кранового обладнання, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Слюсар з ремонту дизелів, пов-
ний соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Слюсар з ремонту рухомого 
складу, повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка автобусом 
з проспекту Правди, місце робо-
ти – Лівий берег, телефонувати: 
+38(056)794-34-10 , +38(068)689-
54-22 , +38(066)979-63-50

Слюсар з топливної апаратури, 
повний соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Слюсар КВП, повний соціальний 
пакет, п’ятиденка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, місце ро-
боти – Лівий берег, телефонувати: 
+38(056)794-34-10 , +38(068)689-
54-22 , +38(066)979-63-50

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ 
РОБІТ, можливо БЕЗ ДОСВІДУ РО-
БОТИ, з подальшим навчанням, за-
телефонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Слюсарі-ремонтники, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з ремонту 
металообробних верстатiв, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Слюсар-сантехнік, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

Станочники, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, 
зателефонувати: +38(0562)33-67-
01 , +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

СТОЛЯР, для работы с ценной по-
родой древесины, з/п - % от заказа, 
район работы - ж/м Фрунзенский, 
позвонить: +38(050)184-23-00, Вик-
тор, +38(095)420-86-36, Артем

Столяр-сборщик, з/п до 15 000 
грн., место работы: Левый берег, 
ж/м Фрунзенский, +38(067)632-94-
99 вайбер, +38(066)115-60-65, Ма-
рия

Стропальщики, производственно-
му предприятию, район работы: 12 
квартал, позвонить: +38(050)453-
41-52

Технік-електрик з власним авто 
(обов’язково), 5\2 з 09.00-18.00, 
офіційне оформлення, зателе-
фонувати: +38(067)214-72-96 , 
+38(067)563-25-44

ТОКАРЬ на ДИП-300, на производ-
ственное предприятие, предпочте-
ние пенсионерам, работа спокой-
ная, оплата достойная, позвонить: 
+38(067)630-90-40

ТОКАРЬ, СРОЧНО! з/п 16000-
18000 грн., оплата сдельная, 
своевременная, р-н работы: 
Правый берег, +38(095)027-80-88 
, +38(067)882-90-34 , Александр 
Викторович

Токаря-расточника, з/п от 15000 
грн., позвонить: +38(067)633-52-40

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, 
терміново, кондитерському підпри-
ємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 
4, зателефонувати: +38(050)489-
77-93

УТЮЖИЛЬЩИЦА, швейному про-
изводству, позвонить: +38(050)342-
89-84 , +38(098)107-98-42

Учетчик на производство, про-
изводственному предприятию, ра-
йон работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

ФРЕЗЕРОВЩИК 6Р13, на про-
изводственное предприятие, пред-
почтение пенсионерам, работа 
спокойная, оплата достойная, поз-
вонить: +38(067)630-90-40

Фрезеровщика, з/п от 15000 грн., 
позвонить: +38(067)633-52-40

ШВЕИ, в сапожный цех, з/п вы-
сокая от 20 000 до 45 000 грн./
мес., г. Днепр, район ул. Строите-
лей, 12 квартал, без опыта, берем 
на обучение, зателефонувати: 
+38(098)159-49-03 , Роман

Швеи, мебельному предприятию, 
м/р: низ пр.Поля или р-н ДМЗ, 
есть доставка для иногородних, 
з/п 12000-25000 грн., официаль-
ное оформление, позвонить: +38( 
067)405-53-16 , +38(067)344-8470

ШВЕЯ, швейному производству, 
позвонить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

ШВЕЯ-ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, позво-
нить: +38(099)094-43-56

Шлифовщики, фабрике сто-
лярных изделий, позвонить: 
+38(067)565-04-61 , +38(067)485-
52-88

Шліфувальник, повний соціаль-
ний пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-34-10 , 
+38(068)689-54-22 , +38(066)979-
63-50

Штабелировщик, производ-
ственному предприятию, район 
работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Штамповщик, производственному 
предприятию, район работы: 12 
квартал, позвонить: +38(050)453-
41-52

Электрик, з/п высокая, о/р жела-
телен, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

16

Бригада по укладке плитки, 
пунктуальные, ответственные, во-
зможна работа для пенсионера, 
гибкий график работы, позвонить: 
+38(067)809-19-35

Подсобные рабочие, пункту-
альные, ответственные, возмож-
на работа для пенсионера, гиб-
кий график работы, позвонить: 
+38(067)809-19-35

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для работы в 
службе охраны, на постоянную ра-
боту, в новый жилой комплекс - з/п 
от 750 до 1000 грн./сутки, в новый 
бизнес-центр - з/п от 600 грн./сут-
ки, с предоставлением тренировок 
у проф. инструкторов, позвонить: 
+38(099)298-71-70 , +38(097)662-
02-62

Охоронець, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-12

Охоронець, пр. Миру, 61А, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

Охоронець, р-н Донецького шосе, 
зателефонувати: +38(066)103-10-
12

Охоронник торгового залу, на 
постійну роботу у мережу магази-
нів «Аврора» (промислова група), 
гнучкий графік, офіційне працев-
лаштування, своєчасна заробітна 
плата, Місце роботи : Р-н Автовок-
залу, Р-н Залізничного Вокзалу, Р-н 
Косіора, 12 квартал, Р-н Правди, за-
телефонувати: +38(093)170-75-58 , 
+38(066)170-94-58 , +38(067)617-
07-58

Охоронник, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(066)103-10-12

Охоронник, пр. Героїв, 2 (ж/м 
Перемога, 4), зателефонувати: 
+38(066)108-81-78

Охоронник, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму в мі-
сті Дніпро, чоловіки/жінки, від 20 до 
50 років, своєчасна виплата заро-
бітної плати, соціальний пакет, за-
безпечення фірменним одягом, за-
телефонувати: +38(095)664-48-50

Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 
1/2, 1/3, заробітна плата від 800 
грн./зміна+премії, офіційне пра-
цевлаштування, соцпакет, зате-
лефонувати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

18

Автомойщик, с о/р, з/п сдельная, 
позвонить: +38(050)190-50-24

Вантажник, р-н Донецького шосе, 
зателефонувати: +38(066)103-10-
12

Вантажник, вул. 20 років Перемо-
ги, 43Д (Придніпровськ), зателефо-
нувати: +38(093)145-22-87

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

0 - - -68 071 42 28
050-957-69-08

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

Швейному производству
требуются:

050-342-89-84, 098-107-98-42

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

Грузчики

график работы:
е ь/2 ночь, 4 ы ы2 д н в ходн х

производственной линии

В связи с расширением
кондитерскому предприятию

на постоянную работу требуются:

Операторы

время: с 8.00 до 20.00, 4/4

Слесари-ремонтники
график работы:
2 день/2 ночь, 4 выходных

Разнорабочие
график работы:

е ь/2 ночь, 4 ы ы2 д н в ходн х

Истопник

НАПОЛНИТЕЛЬ
баллонов пром шленн ми газамиы ы
На производственную базу

Полная занятость
Р-н аэропорта (военный городок Аэродром)
График работы: с 8.00 до 17.00, 5/2

З/п договорная
Обращаться с 8.00 до 17.00

в рабочие дни по т.:

097568-18-90, 067-567-84-79Обвальщик
Ученик обвальщика
Грузчик-заготовщик

Ответственные
З/п от 10000 до 19000 грн.

Более детально з/п обсуждается
при собеседовании в зависимости

от профессиональных данных

050-361-27-96, 097-584-56-73

В мясной магазин
требуются:

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна ), ТЦ «Нагорний»

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

з/п высокая от 20 000 до 45 000 грн./мес.
г. Днепр, район ул. Строителей, 12 квартал

без опыта, берем на обучение

В сапожн й цех ю :ы требу тся

098-159-49-03, Роман

САПОЖНИКИ

ШВЕИ

ЗАКРОЙЩИКИ

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА

ООО “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ-
ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СО ЗНАНИЕМ 1с

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

(под план для работы в такси)
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Адміністраторів
з товару

Національна аптечна мережа
у зв'язку з в дкриттям ново аптеки

запрошує на постійну роботу
і ї

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48
050- 23- - 53 58 1

Марьяна
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“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.
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+38(099)364-67-73

Вантажник, вул. Акінфієва, 9, р-он 
парку Шевченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Вантажник, вул. Панікахи, 15, зате-
лефонувати: +38(066)112-86-65

Вантажник, Запрошуємо до но-
венького магазину! Адреса: пр. Д. 
Яворницького, 106, зателефонува-
ти: 0 800-30-13-31 , +38(096)110-
42-62

ВАНТАЖНИК, пр. Д. Яворницького, 
106,  зателефонувати: +38(099)429-
77-92

Вантажник, р-н Парус-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-78-
78

ВАНТАЖНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

Грузчик, гр/р: пятидневка, з/п вы-
сокая, звонить с 9.00 до 16.00, 
+38(067)904-22-83 , +38(050)714-
27-09

ГРУЗЧИК, заработная плата от 
8500 грн., график 2/2, ул. Байкаль-
ская 9/21, позвонить: +38(095)282-
73-34

Грузчик-заготовщик, в мясной ма-
газин, ответственные, з/п от 10000 
до 19000 грн., более детально з/п 
обсуждается при собеседовании в 
зависимости от профессиональных 
данных, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-73

Грузчики, время: с 8.00 до 20.00, 
4/4, позвонить: +38(067)569-76-34

Грузчики, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позвонить: 
+38(098)532-28-58

ГРУЗЧИКИ, м/р: с. Партизанское, 
Днепровский район, доставка тран-
спортом предприятия, позвонить: 
+38(096)730-94-23 , +38(067) 791-
93-45

Грузчики, мебельному предпри-
ятию, м/р: низ пр.Поля или р-н 
ДМЗ, есть доставка для иногород-
них, з/п 12000-25000 грн., офи-
циальное оформление, позвонить: 
+38( 067)405-53-16 , +38(067)344-
8470

ГРУЗЧИКИ, на мебельный склад, 
з/п 11000 грн., гр/р: пн.-пт., с 9.00 до 
18.00, м/р: р-он 12 квартала (авто-
базар), ул. Героев Сталинграда 152 
А, позвонить: +38(096)002-01-10

Грузчики-комплектовщики, з/п 
до 15 000 грн., место работы: 
Левый берег, ж/м Фрунзенс-
кий, +38(067)632-94-99 вайбер, 
+38(066)115-60-65, Мария

Грузчики-комплектовщики, с 
обучением, мебельное производ-
ство, место работы: Левый берег, 
позвонить: +38(098)007-18-85 , 
+38(068)312-93-68

Грузчики-упаковщики, с обуче-
нием, мебельное производство, 
место работы: Левый берег, по-
звонить: +38(098)007-18-85 , 
+38(068)312-93-68

Двірник-вантажник на склад і 
прилеглу територію, 5\2 з 07.00-
17.00 по вул. М.Малиновського, 
оформлення, з/п 9000 грн., зате-
лефонувати: +38(067)214-85-79 , 
+38(067)563-25-44

Двірники в торгові центри, Лівий 
берег, Косіора, М.Малиновсько-
го, 2\2 або 5\2, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79 , +38(067)563-
25-44

Двірники в ТЦ на Підстанцію, 2\2 
з 07.00-20.00, з/п 6000 грн., зате-
лефонувати: +38(067)549-23-39

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, по-
звонить: +38(097)774-97-50 , 
+38(095)651-70-36

ЗАКРОЙЩИКИ, в сапожный цех, 
з/п высокая от 20 000 до 45 000 
грн./мес., г. Днепр, район ул. 
Строителей, 12 квартал, без опыта, 
берем на обучение, позвонить: 
+38(098)159-49-03 , Роман

Истопник, р-н 12 Квартал, позво-
нить: +38(067)569-76-34

Касир-оцінювач, в ломбард, з/п 
13 500-16 000 грн., р-н роботи: м. 
Дніпро, знання ПК обов’язкове, 
графік роботи: подобовий (1/2), 
денний (2/2), зателефонувати: 
+38(096)960-15-15 , +38(096)461-
81-69

Підприємству на постійну робо-
ту потрібні чоловіки/жінки для 
прибирання прибудинкових те-
риторій. З/П своєчасна, Соц. Па-
кет, т. +38(097)252-35-04 , Віта

Підробіток пенсіонеру 3-4 год, 
т.097-323-87-21, 050-260-60-17

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, терміно-
во, кондитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зате-
лефонувати: +38(050)489-77-93

Подсобные рабочие, пункту-
альные, ответственные, возмож-
на работа для пенсионера, гиб-
кий график работы, позвонить: 
+38(067)809-19-35

Подсобный рабочий, ОПЛАТА: 
два раза в месяц (аванс, зарпла-
та), АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 
9, обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ 
ПРИМІЩЕНЬ, терміново, конди-
терському підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

Прибиральник, вул. Набережна 
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, 
зателефонувати: +38(095)832-30-
08

Прибиральник, Запрошуємо до 
новенького магазину! Адреса: пр. 
Д. Яворницького, 106, зателефону-
вати: 0 800-30-13-31 , +38(096)110-
42-62

Прибиральниці в кінотеатр, 
09.00-21.00, нічні зміни, зателе-
фонувати: +38(067)402-15-71

Прибиральниці в ТЦ по вул. Ка-
линова та М.Малиновського, 2\2, 
час різний за погодженням, зате-
лефонувати: +38(067)563-25-44 , 
+38(067)214-85-79

Прибиральниці в ТЦ по вул. Ти-
това, 2\2 з 07.00-19.00, зателе-
фонувати: +38(067)402-15-71 , 
+38(067)563-25-44

Прибиральниці на фуд-корт в ТЦ 
по вул. Титова, 2\2 з 12.00-22.00, 
зателефонувати: +38(067)563-25-
44 , +38(067)402-15-71

Прибиральниці, двірники, в тор-
гові центри, склади, офіси, зате-
лефонувати: +38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500-6000 
грн., спецодяг, соц.пакет, деталі за 
номером тел. +38(067)507-94-95 , 
+38(067)233-80-23

Прибиральниця в офіс, вул. Бе-
лелюбського, за автовокзалом, 
р-н вул. Павлова, зателефонува-
ти: +38(067)223-16-18

Прибиральниця в офіси, скла-
ди по вул. М.Малиновського, 15 
змін в місяць, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79

Прибиральниця в спортклуб 
по вул. Сімферопольська, 3\3 
з 07.00-19.00, з/п 400 грн., зате-
лефонувати: +38(067)223-16-18 , 
+38(067)563-25-44

Прибиральниця, 4 рази на мі-
сяць по вихідних (нд.) вул. 
Верстова, 33, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79

Прибиральниця, пр. Героїв, 11, за-
телефонувати: +38(063)198-68-90

РАБОЧИЕ, по уходу за с/х живот-
ными, в с. Орловщина, без вредных 
привычек, обеспечиваем: зарплату, 
хорошие условия проживания и 
питания,  позвонить: +38(067)632-
16-70

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. Пар-
тизанское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067) 791-93-45

Разнорабочие, график работы: 2 
день/2 ночь, 4 выходных, позво-
нить: +38(067)569-76-34

РІЗНОРОБОЧИЙ, можливо БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефонувати: 
+38(067)405-57-34 , +38(067)405-
62-18

Робота (можливо підробіток). До-
хід високий+ премії, т.098-438-91-
49, 099-209-09-01

Робота та підробіток на постійній 
основі, т.063-359-25-26, 098-619-
37-85.

Сантехники, пунктуальные, ответ-
ственные, возможна работа для 
пенсионера, гибкий график работы, 
позвонить: +38(067)809-19-35

САПОЖНИКИ, в сапожный цех, з/п 
высокая от 20 000 до 45 000 грн./
мес., г. Днепр, район ул. Строите-
лей, 12 квартал, без опыта, берем 
на обучение, зателефонувати: 
+38(098)159-49-03 , Роман

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ 
(под план для работы в такси), 
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай, 
позвонить: +38(067)632-62-54

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ 
дерев’яних піддонів, з/п 15000-
18000 грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лівий бе-
рег, зателефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Терміново! Підробіток. Дохід до 
500 грн в день. 3-4 години в день, 
т.097-403-11-01, 066-377-81-89.

ТЕРМІНОВО! Потрібні вантаж-
ники! Чоловіки від 18 років, З/П 
400-500 грн./день. Р-н Кодацький 
міст, т.+38(098)171-64-71

Укладальники, зателефонувати: 
+38(056)794-06-92 , +38(067)634-
15-95

Ученик обвальщика, в мясной ма-
газин, ответственные, з/п от 10000 
до 19000 грн., более детально з/п 
обсуждается при собеседовании в 
зависимости от профессиональных 
данных, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-73

ШВЕИ, в сапожный цех, з/п высо-
кая от 20 000 до 45 000 грн./мес., 
г. Днепр, район ул. Строителей, 12 
квартал, без опыта, берем на обу-
чение, позвонить: +38(098)159-49-
03 , Роман

ШВЕЯ, швейному производству, 
позвонить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

Экспедитор, з/п до 18 000 грн., 
место работы: Левый берег, ж/м 
Фрунзенский, +38(067)632-94-99 
вайбер, +38(066)115-60-65, Мария

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електро-
монтер

095-730-70-71
098-911-41-00

Місце роботи -
с. Новоолександрівка

Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера

Водій
кат. В,С

Зварювальник

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуется:

Водитель кат.Е
на самосвал DAF

В с. Орловщина требуются:

РАБОЧИЕ
по уходу за с/х животными,

без вредных привычек

Обеспечиваем:
- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

067-632-16-70

Предприятию требуются

ДОРОЖНЫЕ

097-774-97-50
095-651-70-36

РАБОЧИЕ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
в новый бизнес-центр,

з/п от грн./сутки

з/п от до грн./сутки

600
в новый жилой комплекс,

750 1000
с предоставлением тренировок

у проф. инструкторов

На постоянную работу
требуются

(099)298-71-70, (097)662-02-62

Место работы: Левый берег

Мебельное производство
приглашает:

Грузчиков-
упаковщиков
с обучением

098-007-18-85

Грузчиков-

с обучением
комплектовщиков

Начальника ОТК
с опытом работы

068-312-93-68
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру зайня-
тості

За більш детальною інформа-
цією за кожною із наведених 
вакансій звертатися за теле-
фоном +38(0563)26-95-16.

Електрогазозварник, з/п 13 000 
грн. Електрогазозварювальні 
роботи на підприємстві. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(0563)26 95 16.

Складальник зброї ракетної, 
з/п 25 034 грн. Електрогазозва-
рювальні роботи на підприєм-
стві. Додаткова інформація за 
телефоном: (0563)26 95 16.

Вакансіі Дніпровського місь-
кого центру зайнятості

За більш детальною інформа-
цією за кожною із наведених 
вакансій звертатися за теле-
фоном (056)734-94-59, (067)755-
50-64.

Авторемонтник, з/п 10 000 грн. 
Слюсар з ремонту вантажного 
автотранспорту. Обов’язковий 
попередній  телефонний дзвінок. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59

Агент з розшуку вантажів та 
багажу, з/п 6 780 грн. Розшукує 
вантажі та багаж. Оформлює ко-
мерційні акти, готує телеграфні 
повідомлення про несхоронність 
вантажів та багажу, приймає та 
обробляє комерційні акти. ВТП 
станція Нижньодніпровськ-Ву-
зол СП «Дніпровська дирекція 
залізничних перевезень» регіо-
нальної філії «Придніпровська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця» 
м.Дніпро. Додаткова інформація 
за тел.:(056)731-22-50.

Бригадир (звільнений) з поточ-
ного утримання й ремонту колій 
та штучних споруд, з/п 17 000 
грн. Робота у СП «Нижньод-
ніпровська дистанція колії» До-
даткова інформація за телефо-
ном 056 734 94 59.

Бухгалтер, з/п 8 000 грн. Об-
лік основних засобів. Авансо-
ва звітність. Здійснення пла-
тежів через органи Державного 
казначейства. Юлія Олегівна 
(067)7555064.

Вагар, з/п 7 000 грн. Місце робо-
ти: Самарський р-н, Самарівка 
вул. Виробнича, 6.  Вміння пра-
цювати в бухгалтерській про-
грамі 1С.8.3 УТП. Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Вантажник, з/п 12 000 грн. Місце 
роботи: Самарський район, До-
даткова інформація за телефо-
ном 056 734 94 59.

Викладач професійно-техніч-
ного навчального закладу, з/п 
12 000 грн. Викладач комп’ютер-
них дисциплін. Додаткова інфор-
мація за тел.(056) 734-96-60.

Вихователь, з/п 6 200 грн. Вихо-
ватель групи продовженого дня. 
довідки за тел.(056) 734-94-59.

Водій автотранспортних за-
собів (кат. С), з/п 20 380 грн. Пе-
ревезення сипучих матеріалів з 
прицепом та полуприцепом. До-
даткова інформація за тел. 067-
755-50-64 відділ рекрутингу.

Волочильник, з/п 13 386 грн. За 
більш детальною інформацією 
звертатися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої 
освіти, з/п 8 000 грн. ВЧИТЕЛЬ 
ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Газорізальник, з/п 16 000 грн. 
Зарплата відрядна. Графік робо-
ти: Позмінна робота. 2 через 2. 
Початок зміни о 7:00, тривалість 
12 годин. Роботи на кузові ван-
тажного вагона. Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Головний бухгалтер, з/п 8 600 
грн. Структурний підрозділ»Д-
ніпровський центр професійного 
розвитку персоналу «РФ Прид-
ніпровська залізниця АТ »УЗ» 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Головний економіст, з/п 13 000 
грн. головний економіст підтрим-
ки суб’єктів господарювання.

Обов’язково - досвід роботи в 
банку від 1 року. Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Готувач сумішей (хлібопекар-
не та кондитерське виробни-
цтва), з/п 6 800 грн. Приготуван-
ня ірисних мас. Преміювання в 
залежності від обсягу виробле-
ного. Додаткова інформація за 
телефоном 056 734 94 59.

Дорожний робітник, з/п 17 400 
грн. Виконує найпростіші роботи 
під час будівництва доріг.  Додат-
кова інформація за тел. 067-755-
50-64 відділ рекрутингу.

Електрик цеху, з/п 12 000 грн. За 
інформацією (056) 734 9459.

Електрогазозварник, з/п 8 542 
грн. Додаткова інформація за 
тел. 067-755-50-64 відділ рекру-
тингу.

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустат-
кування, з/п 8 000 грн. Елек-
тромонтер з ремонту та обслу-
говування електроустаткування, 
який має допуск на роботи від 
1000В та вище. Додаткова ін-
формація за тел.(0562)323157 
(056)3739213.

Інженер електрозв’язку, з/п 6 
300 грн. Забезпечує надійну та 
якісну роботу технічних засобів 
електрозв’язку. Здійснює тех-
нічне обслуговування та ремонт 
апаратури, комутаційного  об-
ладнання електрозв’язку. Мож-
ливість надання КЕВ.

Інженер з організації та норму-
вання праці, з/п 7 000 грн. Досвід 
роботи табелювання, економіч-
ної та фінансової діяльності. 
Робота у СП «Нижньодніпровсь-
ка дистанція колії» регіональної 
філії «Придніпровська залізни-
ці» АТ «Українська залізниця» 
м.Дніпро вул. Молодогвардійська 
81-б. Додаткова інформація за 
телефоном 056 734 94 59.

Інженер з пожежної безпеки, 
з/п 10 000 грн. Налагоджуваль-
ник КВП та А. Сервісне обслуго-
вування об єктів охорони. Додат-
кова інформація за телефоном 
056 734 94 59.

Касир товарний (вантажний), 
з/п 6 181 грн. Оформляє та 
перевіряє документи з прий-
мання, навантаження вантажу 

та багажу, веде розрахунок з 
клієнтами за перевезення ван-
тажу. Робота на виробничо-тех-
нологічному підрозділі станції 
Нижньодніпровськ-Вузол СП 
«Дніпровська дирекція залізнич-
них перевезень», телефон для 
довідок:(056)731-22-50.

Кондитер, з/п 8 000 грн. Додат-
кова інформація за телефоном 
056 734 94 59.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 6 428 грн. До-
даткова інформація за телефо-
ном 056 734 94 59.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 10 800 
грн. За додатковою інформацією 
звертатись до відділу рекрутингу 
за телефоном 067 755 50 64.

Лікар-акушер-гінеколог, з/п 7 
576 грн. За інформацією (056) 
734 94 59.

Лікар-анестезіолог, з/п 8 053 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)7349459.

Логопед, з/п 7 000 грн. Логопед. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Майстер виробничого навчан-
ня, з/п 11 000 грн. Майстер ви-
робничого навчання з професії 
обліковець з реєстрації бухгал-
терських даних. Додаткова ін-
формація за тел. (056)734-96-60.

Майстер шляховий, з/п 20 000 
грн. Забезпечення безпеки руху 
поїздів з дотриманням встанов-
ленної швидкості руху поїздів, 
керування бригадою монтерів 
колії. Спеціальність: залізничні 
споруди та колісне господарство. 
Робота у СП «Дніпровська дис-
танція колії». 

Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Машиніст (кочегар) котель-
ної, з/п 7 000 грн. Топити піч на 
дровах в денний час. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст бульдозера, з/п 24 
100 грн. Додаткова інформація 
за тел. 067-755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Машиніст дорожньо-будівель-
них машин, з/п 12 000 грн. Робо-
та на будівельних майданчиках. 
Наявність посвідчення тракто-
риста-машиніста з відкритими 
категоріями А, С, Д, Е, Г. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст екскаватора, з/п 11 
090 грн. Додаткова інформація 
за телефоном 734-94-59.

Машиніст екскаватора, з/п 24 
100 грн.  Додаткова інформація 
за тел. 067-755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Машиніст екструдера, з/п 10 
000 грн. Налагодження екстру-
дера. Приготування композиції. 
Регулювання технологічних па-
раметрів процесу екструзії. під-
готовка соди або тальку для опу-
дрювання. Чистка та змазування 
екструдера. Транспортування 
виготовлених виробів у встанов-
лене місце. Додаткова інформа-
ція за телефоном 056 734 94 59.

Машиніст котка самохідного з 
рівними вальцями, з/п 21 890 
грн.  Додаткова інформація за 
тел. 067-755-50-64 відділ рекру-
тингу.

Машиніст крана (кранівник), з/п 
13 000 грн. Машиніст мостового 
крану. Додаткова інформація Ан-
дрій Петрович: (067)7555064.

Машиніст крану автомобіль-
ного, з/п 24 850 грн. Додаткова 
інформація за тел. 067-755-50-64 
відділ рекрутингу.

Механік, з/п 10 000 грн. Війсь-
ковозобов’язані віком до 35років 
,повинні знати вимоги статутів 
ЗСУ та законів України, інші нор-
мативні документи ,що стосують-
ся їх професійної діяльності.

За інформацією звертатись за 
телефоном 734 94 59.

Механік з ремонту транспор-
ту, з/п 7 000 грн. Виробництво 
спецтехніки, збірка редукторів та 
вузлів, налагодження мехвнізмів. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Начальник відділу, з/п 9 200 
грн. Заступник начальника від-
ділу. Фахівець у космічній галузі. 
За додатковою інформацією 
звертатись за телефоном 734-
94-59.

Начальник лабораторії (нау-
ково-дослідної, дослідної та 
ін.), з/п 12 990 грн. Керівництво 
лабораторією. Технологія гуми. 
Досвід роботи в галузі гумотех-
нічних виробів, розробки рецеп-
тур гумових сумішей, технологія 
виготовлення ГТВ, гарантування 
темінів зберігання і експлуатації 
ГТВ. Додаткова інформація по 
тел. (056)734-96-60.

Начальник майстерні, з/п 10 
000 грн. Начальник майстерні 
технічного обслуговування.

Служба в Збройних Силах. 
Додаткова інформація за 
тел.0567349660.

Оббивальник меблів, з/п 15 000 
грн. Учень оббивальника м’яків 
меблів  та заготівлі каркасів

Додаткова інформація за тел. 
067-755-50-64 (Ірина Леонідівна 
відділ рекрутингу) та 067-56-309-
15.

Озеленювач, з/п 15 400 грн. Ро-
боти по благоустрою (висаджу-
вати та доглядати кущі, дерева, 
квіти та інш.) у парках, площах, 
клумбах  міста. Додаткова ін-
формація за тел. (056)7349660, 
(098)610-14-89-Владислав Ігоро-
вич.

Оператор виробничої дільни-
ці, з/п 8 000 грн. Національний 
завод-виробник алюмінієвих 
композитних панелей (АКП) ТМ 
«Alufas» запрошує на роботу 
оператора виробничої лінії до-
свід роботи на виробничому під-
приємстві з автоматизованими 
поточними лініями; відповідаль-
ність і відсутність шкідливих зви-
чок; дотримання вимог техноло-
гічної інструкції; проведення не-
обхідних регулювань і налашту-
вань обладнання відповідно до 
необхідних режимами; контроль 
технологічних параметрів лінії. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Оператор конвеєрної лінії, з/п 7 
000 грн. За бажанням режим ро-
боти може бути 2/2 доби по 12 го-
дин. За додатковою інформацією 
звертатися до відділу рекрутингу 
за телефоном (067)7555064.

Педагог-організатор, з/п 7 000 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном 056 734 94 59.

Підсобний робітник, з/п 7 000 
грн. Різноробочий в галузі маши-
нобудування. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-50-
64 відділ рекрутингу.

Помічник вихователя, з/п 7 300 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном 056 734 94 59.

Психолог, з/п 14 214 грн. Психо-
лог-педагог. Конкурсний відбір. 
Досвід роботи не менше 3 років в 
закладах освіти. Вища категорія. 
Робота з педагогічними праців-
никами м. Дніпра.

Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Садівник, з/п 6 700 грн. Догляд 
за територією (покос трави, зріз-
ка гілок дерев, обрізка кущів, 
тощо), володіння інструмен-
том - лотокоса та бензопилою. 
Додаткова інформація за тел.
(056)7349660.

Сестра медична (брат медич-
ний) з дієтичного харчування, 
з/п 7 500 грн. Організація раціо-
нального харчування, складання 
меню, контроль за якістю продук-
тів та страв. 

Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Складальник склопакетів, з/п 6 
100 грн. Складання склопакетів 
згідно із завданням, заготівля ра-
мок для склопакетів, постановка 
склопакетів на сушку. місце ро-
боти: вул. Молодогвардейська. 
Співбесіда за адресою: телефон 
для довідок: (067)55-34-007 або 
(056)7349656.

Терміст, з/п 10 000 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 056 
734 94 59.

Технік з метрології, з/п 10 000 
грн. Проведення вимірив для ме-
трологічної перевірки у місці екс-
плуатації лічильників води (квар-
тири, офісів), складання звітів. 
Наявність власного автомобілю. 
Додаткова інформація за тел.: 
056-734-96-56.

Токар, з/п 14 375 грн. За більш 
детальною інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 6 260 грн. Плану-
вання та формування річного 
плану закупівель в електронній 
системі закупівель в електронній 
системі закупівель; організація та 
проведення закупівель товарів, 
робіт та послуг відповідно до 
норм Закону України. ВВедення 
тендерної документації, внесен-
ня змін та надання роз`яснень до 
тендерної документації, робота в 
електронній системі закупівель. 
Досвід роботи у бюджетній 
сфері.Додаткова інформація за 
телефоном 056 734 94 59.


